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 بسم هللا الرحمه الرحيم

 إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال

 باهلل عليه توكلت وإليه أويب

 صدق هللا العظيم

 رئيس جمهورية مصر العربية/ السيد 

 العامة موازنةال البيان المالي عن مشروع أعرض عمى سيادتكمأتشرف بأن 
 ويتضمن أىم مالمح السياسة المالية 2014/2015لسنة المالية الجديدة لمدولة ل

عمى مختمف  الذى تمر بو مصر دقيق لمغايةالظرف ال خالل لمبالدواالقتصادية 
. األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية

 الماضية ةفقد واجو االقتصاد المصري تحديات بالغة خالل األعوام الثالث
 من صعوبات عمى الجانبين اتزامنًا مع مرحمة التحول السياسي وما صاحبو

. ا دون شك كل بيت في مصرماالجتماعي واألمنيتأثر بو
 االستحقاقات الدستورية عمى مصر أماميا مستقبل واعد بدأ بإتمامإال أن 

  ثم االنتخابات2014يناير في شير  بصدور دستور جديد لمبالدالصعيد السياسي
نتياء بإجراء االنتخابات ال،  في شير مايو من نفس العامالرئاسية  خالل برلمانيةوا 

 تحسن األحوال األمنية فضاًل عن، األشير القميمة القادمة بإذن اهلل
مجددًا يحتاج بناء الثقة في االقتصاد كما أن . المصريالشارع النسبىفىستقراراإلو

 سالم اجتماعي مدعوم بسياسات اقتصادية تحقق معدالت بجانب كل ذلك تحقيق
توزيع أفضل تكفى لتشغيل الداخمين الجدد لسوق العمل وتدعم نمو اقتصادي 

 خاصة الفقراء والفئات األولى ،الموارد المتاحة عمى مختمف فئات المجتمع ولمدخول
.  الطبقة المتوسطةى من أبناء األدنخولالدصحاب بالرعاية وأ

عرف يإال أنو واجب عمينا أن نوضح الصورة كاممة لممواطن المصري حتى 
 خالل ىذه المرحمة بالغة الدقة، اقتصاد بالدهطبيعة وحجم التحديات التي تواجو 

دون جميع ال يتطمب من ماستراتيجية التعامل معيا وصواًل لنقطة االنطالق، وىو او
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التى العمل الجاد بل تقديس قيمة العمل دون النظر لكبر أوصغرالمياماستثناء 
 أصبحت التىضروريةالقتصادية االصالحات يؤدييا، بجانب أن ىناك عدد مناإل

ستعادة الثقة في سالمة  استقرارًامدعومًا بإتحقق في النيايةلحالة وعاجمة 
 مما يدفع عجمة النمو لمبالدالسياسات االقتصادية واستدامة الوضع المالي 

 .، وتحسينجودة الحياة لممواطن المصرىوالتشغيل لشبابنا

 فى تتراوحمرتفعة  في معدالت تضخم تنعكس مؤشراتوالمشيد االقتصادي إن 
 إلى حدود، وتراجع في معدالت النمو االقتصادي %11% - 10  بينالمتوسط

، %14% - 13بين ما  معدالت البطالة لتسجل أدى الى زيادة، وىو ما 2%
 25 – 16بين الشباب في الفئة العمرية من % 25 ىذه المعدالت عن وترتفع
. سنة

في العام % 13.7موازنة العامة لمدولة ليصل إلى كمى للعجز ال الرتفعكذلك ا
خالل عام % 12يقارب ، ومن المنتظر أن 2012/2013الماضي 
لألجور والدعم، ومع كبيرتين  مثقاًل بفاتورتين ، في أحسن األحوال2013/2014

عمى معدالت الفقر أو تحسن األحوال بالصورة المرجوة ذلك لم ينعكس أثرىما 
.  المعيشية لممواطن بصورة ُمرضية

أى باستبعاد اإليرادات )وجدير بالذكر أنو فى حالة حساب العجز الييكمى 
 كانت لتسجل 2013/2014فإن نسبة العجز خالل  (والنفقات غير المتكررة

من الناتج المحمى، وىو أمر بدأت الحكومة بالفعل فى اتخاذ إجراءات % 15.8
ىيكمية لمسيطرة عميو ومن أىميا إجراءات ضريبية تشمل تعديالت قانون الضريبة 

 لسنة 44، وقرار رئيس الجميورية بقانون رقم 2008 لسنة 196العقارية رقم 
عمى الدخول واألرباح % 5 إلقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثالث سنوات بنسبة 2014



2014 يونيو 30االثنين   Page 3 
 

 مميون جنيو، وكذلك إعداد مجموعة تعديالت تشريعية أخرى فى قانون 1أعمى من 
الضريبة عمى الدخل تيدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتيا وزيادة موارد الدولة 
من خالل تخضيع صافى األرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل عمى األوراق 
المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات األرباح، ويصاحبيا فى ذات الوقت 
إلغاء لضريبة اإلضافة المقررة عمى بعض التعامالت االقتصادية وكذلك إلغاء 
ضريبة الدمغة واحد فى األلف عمى التعامالت بالبورصة، واضافة أحكام تمكن 

مصمحة الضرائب من وأد بعض أنواع التخطيط الضريبى الضار دون أى تأثير عمى 
 .القرار االستثمارى

وسوف تتطمب المرحمة الحالية اتخاذ اجراءات جادة لمسيطرة عمى الدين العام 
من خالل خفض معدالت العجز عمى مدار الثالث سنوات المقبمة، حيث تستيدف 
وزارة المالية خفض معدالت الدين العام ألجيزة الموازنة العامة لمدولة من نحو 

% 85-80 إلى ما بين 2013/2014من الناتج المحمى كمتوقع لعام % 93.7
اإلستحقاقات الدستورية فى تنفيذ  أخذًا فى اإلعتبار2016/2017مع حمول عام 

 .زيادة مخصصات الصحة والتعميم والبحث العممى

توجد عدة ممفات سيتعين التعامل معيا عمى مدى عدة وفي نفس الوقت 
 المعاشات، وفض التشابكات المالية بين منظومةصالح ؛إسنوات مقبمة أىميا

 األصول إجراء تطوير ىيكمي شامل لكافة الدولة باإلضافة إلىمختمف جيات 
 الممموكة لمدولة من خالل إطار مؤسسي متطور، إلتخاذ اإلنتاجية والخدمية

. اإلجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ اإلستثمار

وزيادة مخصصات  فإن تحقيق االنطالق االقتصادي وبناء عمى ما تقدم
زيادة اإلنفاق ب االستحقاقات الدستورية خالإلتماماإلنفاق عمى البعد االجتماعي من 
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، الممول من مصادر تمويل مستدامة، التعميم والصحة والبحث العمميمجاالت عمى 
 لك وكذوالتوسع فى شبكة الضمان اإلجتماعى والدعم النقدي لمفئات األولى بالرعاية

 لمبالد واستعادة االستقرار المالي ،لمختمف أبناء الشعباإلجتماعيةتحقيق الحماية 
ن كانت ،والسيطرة عمى عجز الموازنة العامة تتطمب السير في في ظاىرىا  وا 

تستدعي مضادة إال أنيا من واقع المشيد الحالي لالقتصاد المصري اتجاىات 
:- ىابالتوازي في ضوء المنطمقات التاليةالتعامل مع

 تغيير جذري في منيجية إدارة اإلقتصاد الوطني بحيث إحداث:   أوًال 
وليس من منطمق ومن منظور كمي، تتم إدارتو كوحدة واحدة 

 مصالح فئوية  من واقعإدارة قطاعات وقضايا منفصمة أو
 . ضيقة

 وأىميا القواعد اإلنتاجية اإلقتصاديةتوسيع كافة القواعد  :  ثايثًال 
 والقواعد ،، وقواعد الدخول(خاصة في مجال األمن الغذائي)

، وقواعد  لتشمل األنشطة والدخول التىالتخص الفقراءالضريبية
 بما األسواق الداخمية والخارجية، وقواعد الحماية اإلجتماعية

، وغيرىامن  لممواطنين األحوال المعيشيةفىتحسنيحقق 
زيادة تحقيق العدالة االجتماعية والتي من شأنيا المجاالت 

السالم إرساء دعائم  واإلقتصادىالثقة في استقرار الوضع 
. اإلجتماعى

إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات األقل دخاًل  :  ثللثًال 
من خالل إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام والتخمص 

تحسين مسألة  من بنود الدعم غير الفعال في يالتدريج
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 وعمى رأسيا ، مصرمن شعباألحوال المعيشية لمسواد األعظم 
 وكذلك السيطرة عمى تسرب الدعم لغير مستحقيو ،دعم الطاقة

 بصورة ي لمدعم النقديمن خالل العمل عمى االنتقال التدريج
 . تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسوعادلة

تشجيع آليات اإلقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتيا  : رابعثًال 
طالما لم يشوبيا فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة 
قرار  واألطر الحاكمة لتنظيم األعمال واإلستثمار وتحديثيا، وا 

 .التوازن بين الحقوق والواجبات لمختمف الفئات

ال إجراء إقتصادى إال ويصاحبو إجراء إجتماعى يحقق قدر من  :   ثمسثًال 
الحماية اإلجتماعية لمفئات األولى بالرعاية، كما أنو ال إجراء 

إجتماعى إال إذا كان محدد مسبقًا مصدر تمويمو، أو أن يكون 
 .مدعومًا بإجراء اقتصادىإضافى

التسعير السميم لمواردنا الطبيعية وعمى رأسيا منتجات المناجم :  دثادثًال 
ترشيد  بما يحقق الناضبةمختمف مواردنا  ووالمحاجر والطاقة

،وكذا   الوطنأبناءالعدالة في توزيع الثروات بين االستيالك و
. القادمة واألجيال يبين الجيل الحالما 

 الحديثة في مجال إدارة المالية العامة بما يحقق األطرتطبيق :  دثبعثًال 
 اإلنفاقويرفع من عائد في إدارة الخزانة العامة كفاءة أعمى 

 .يالحكوم
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 ترتيب إعادةوسوف ترتكز السياسة المالية خالل المرحمة القادمة عمى 
كبر حماية ممكنة أ وتحقيق من أجمتحقيق العدالةاإلجتماعيةأولويات اإلنفاق العام 

 وتحسين األحوال المعيشية لممواطن البسيط، وكذا ،لمفقراء والفئات األولى بالرعاية
 والمشروعات المشتركة بين الحكوميالدفع بمعدالت النمو من خالل االستثمار 

 ستتطمب األمور إال أن ىذه ،(PPP)شراكة القطاعين العام والخاص تحت مظمة 
اإلعتبار أن السيطرة عمى يومع األخذ ف. توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة

 فإنو ال مجال ، قصوىأولويةباتت معدالت العجز بالموازنة العامة والدين العام 
 ال تقتصر بأى لتجنب خفض الدعم الموجو لمطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة

نما أيضًا من خالل تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة  حال عمى التسعير وا 
 إستخداميا، وتطبيق آليات لمتوزيع اليادف مثل البطاقات الذكية، والعمل عمى

زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خالل تضمين الدخول الكبيرة 
 ال تزال تتحقق خارج المظمة الضريبية إلى داخميا، يوالمعامالت الضخمة الت

المالية المطموبة لإلنفاق العام عمى موارد ال أمر ال يخص فقط زيادة ولمتأكيد؛ فإنو
يضًا بتحقيق العدالة االجتماعية من خالل مختمف المجاالت، ولكنيا تتصل أ

.  عمى مختمف فئات المجتمعالمساىمة فى توزيع االستحقاقات وااللتزامات 

اإلضافية ومنيا بعدد من التعديالت التشريعية الدفع  وزارة المالية وتعتزم
إدخال تعديالت جوىرية عمى قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، 

المطبقة حاليًا بشكل )منظومة الضريبة عمى القيمة المضافة واستكمالتطبيق 
 حماية كاممة  حيث يحقق العقاريةقانون الضريبةتطبيق بدء ، بجانب (يجزئ

 عدة وزارة المالية وقد أطمقت. لمفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة
عمى موقع  (Blog ) مدونة طرح تمحمقات لمنقاش حول ىذه الموضوعات وكذلك

ي،  واالقتصاديإلصالح المالبخصوص االوزارة لمتواصل حول مقترحات المجتمع 
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وعمى جانب آخر، فقد بدأ العمل عمى . وكان لمعديد من ىذه المقترحات نفع بالغ
تطوير منظومة المشتروات الحكومية وادارة المخزون الحكومى ضمن اجراءات 

 .توفير النفقات

 ي الجديدوتستيدف وزارة المالية خفض معدالت العجز خالل العام المال
 االعتبار يخذًا فأمن الناتج المحمى %10.5% - 10  إلى نحو2014/2015

ما حصمت عميو مصر استثناءًا أثناء العام المالى عافتراض تراجع المنح الخارجية
 وتمويل المرحمة األولى من االستحقاقات الدستورية لإلنفاقعمى ،2013/2014

مميار  11 مميار جنيو عن العام السابق وتشمل مبمغ 22زيادة الصحة والتعميــم ب
 ، وتمويل أعباء إضافية عن الزيادة الطبيعية فى اإلنفاق عمى ىذين القطاعينجنيو

 حدود ي وىو ما سيتطمب إجراءات اقتصادية ىيكمية ف، الحد األدنى لألجورتطبيق
.  القادمي مميار جنيو خالل العام المال90-100

سالمة السياسات تدعيم  وي كفاءة اإلقتصاد المصري الثقة فإعادة بناءن إ
 خروج اإلقتصاد من عناصرمثل أىم عنصر بحزمة إصالحات ىيكمية يالحاكمة لو 

من أزمتو الحالية وتحسين األحوال المعيشية لممواطنين نتيجة زيادة معدالت 
. التشغيل ووجود موارد مالية تسمح باإلنفاق عمى الخدمات والمرافق بصورة أفضل

 فإن ضبط مؤشرات اإلقتصاد الكمى وأىميا عجز الموازنة العامة والتضخم يوبالتال
و أ تعد ترفًا لمجراءات ىيكمية وجادة إ بميزان المدفوعات من خالل يوالميزان الجار

يومختمف  إال أن األىم من ذلك كمو ىو تغيير منيجية إدارة اإلقتصاد القوم؛اختياراً 
 .مرافق الدولة ورفع كفاءتيا

تخطى ىذه المرحمة التى باتت وشيكة  قدرة اقتصاد مصر عمى ي فين ثقتإ
ىى بال حدود خاصة لتنوع القطاعات والمصادر عمى االنتياء واستعادة الثقة فيو 
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 فيو وعمى رأسيا العنصر البشرى، مع وجود الدافعة لمنمو ووفرة عناصر اإلنتاج
 .الرغبة الصادقة المجردةلبناء وتنمية ىذا الوطن العظيم من قبل أبنائو

 

ق ،،، ــواهلل الموف
 


